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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ (09/03/2020)
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μετά από αίτημα του Προέδρου του Συλλόγου ορίστηκε διαπαραταξιακή συνάντηση του
Σ.Σ.Τ.Ε. με τον κ. Διοικητή τη Δευτέρα 9/3/2020. Ο κ. Διοικητής με δική του πρωτοβουλία
κάλεσε να παραβρεθούν ο Υποδιοικητής κ. Μητράκος και τα τρία μέλη του Συμβουλίου
Νομισματικής Πολιτικής Γ. Ταβλάς, Ολγ. Χαρίτου και Ν. Σιδέρης ώστε να συνδράμουν στην
καλύτερη ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σχετικά με
τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της παύσης των δύο αντισυνταγματικών κρατήσεων .
Ο κ. Διοικητής ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δεν προχώρησε η παύση των
κρατήσεων στο Γ.Σ. της 20/1/2020, μετά την παρέμβαση του κυβερνητικού Επιτρόπου του
Υπουργείου Οικονομικών, παρ’ όλο ότι είχε συμπεριληφθεί ως θέμα στην ημερησία διάταξη
του Γενικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι «απεστάλη υπηρεσιακό κλιμάκιο της ΤτΕ να ενημερώσει στελέχη
του Υπουργείου Οικονομικών για τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολούθησε η Τράπεζα
ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Στην ενημερωτική συνάντηση παρευρέθησαν και δύο στελέχη
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα οποία εξέφρασαν αρνητική άποψη για
την υλοποίηση της παύσης των κρατήσεων από την ΤτΕ και ισχυρίστηκαν ότι η ενέργεια αυτή είναι
παράνομη.» Ανέγνωσε μάλιστα ο κ. Διοικητής δύο παραγράφους από την επιστολή που απεστάλη
προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλισης της ΤτΕ από την Κυβερνητική Επίτροπο του
αρμόδιου Υπουργείου όπου ανέφερε συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους η ΤτΕ δεν μπορεί να
προχωρήσει στην παύση των κρατήσεων καθότι θα παρανομήσει.
Ο κ. Διοικητής επανέλαβε άλλη μία φορά την άποψή του ότι «η ΤτΕ θεωρεί την κατάργηση
των κρατήσεων νόμιμη, θέση η οποία έχει και την επικύρωση του Νομικού Συμβουλίου της
Τράπεζας». Επεσήμανε επίσης τους λόγους που δεν επιδιώξαμε αυτήν την περίοδο να
έρθουμε σε ρήξη με τα δύο Υπουργεία, καθότι έχουν υπάρξει σαφείς υπαινιγμοί και απειλές
για την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την απονομή των συντάξεων και την
ενδεχόμενη εμπλοκή μας στον ΕΦΚΑ.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Σύμβουλος Νομισματικής Πολιτικής κα Όλγα Χαρίτου η
οποία ανέφερε ότι «είναι γνωστό ότι πολιτικά ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά αυτό δεν θα με εμποδίσει
στο να είμαι ξεκάθαρη στις απόψεις μου, καθότι πιστεύω ότι η ΤτΕ δεν μπορεί να εναντιωθεί στο
Βασικό Μέτοχο, που εκπροσωπείται από το Υπουργείο Οικονομικών, και από τη στιγμή που
αυτός θεωρεί παράνομη την παύση των κρατήσεων η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει
να ταυτιστεί με την άποψή του. Το ίδιο θα έλεγα εάν ήταν υπουργός Οικονομικών ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, το ίδιο λέω και τώρα με τον Υπουργό της σημερινής κυβέρνησης.
Μάλιστα το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας κακώς γνωμοδότησε υπέρ της
κατάργησης των κρατήσεων. Μπορεί να έχουν γνωμοδοτήσει πέντε ακαδημαϊκοί, τους
σεβόμαστε, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουν ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης άποψης.»

Συνεχίζοντας της τοποθέτησή της ανέφερε «κανονικά θα έπρεπε να είχατε ενταχθεί
στο Νόμο Κατρούγκαλου και να προχωρήσετε και εσείς στον επανυπολογισμό των
συντάξεων όπως όλοι οι συνταξιούχοι!!!». Σε παρέμβαση του Προέδρου του Συλλόγου ότι
έχουμε εξαιρεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση από το Νόμο Κατρούγκαλου και
ειδικότερα από τον επανυπολογισμό των συντάξεων απάντησε ότι «κακώς εξαιρεθήκατε, η
ΤτΕ στα θέματα αυτά (ασφαλιστικά) δεν είναι ανεξάρτητη…».
Ο Σύμβουλος Νομισματικής Πολιτικής Ν. Σιδέρης ταυτίστηκε απόλυτα με την άποψη της
κας Χαρίτου.
Ο Σύμβουλος Νομισματικής Πολιτικής Γ. Ταβλάς ανέφερε ότι «σε αυτήν τη συγκυρία εάν
προχωρήσουμε σε μια τέτοια λύση μόνο ζημιά μπορούμε να προκαλέσουμε στην Τράπεζα
και στους συνταξιούχους της. Εξάλλου μετά από ένα - ενάμιση μήνα και εγώ θα είμαι κανονικά
συνταξιούχος της Τράπεζας αλλά δεν μπορώ τώρα να μην επισημάνω τους ενδεχόμενους
κινδύνους που θα αντιμετωπίσουμε».
Ο Υποδιοικητής κ. Μητράκος ανέφερε ότι «οι συνταξιούχοι μπορεί να έχουν δίκιο και το
αίτημα τους για τις κρατήσεις να είναι λογικό αλλά σ’ αυτή τη συγκυρία δεν θα μπορούσαμε να
κάνουμε απολύτως τίποτα».
Μετά τις τοποθετήσεις του κ. Διοικητή, του κ. Υποδιοικητή και των μελών του Συμβουλίου
Νομισματικής Πολιτικής, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συλλόγου και οι επικεφαλείς των
παρατάξεων όπου ανέπτυξαν τις απόψεις τους για το θέμα των κρατήσεων θέτοντας ταυτόχρονα
συγκεκριμένα ερωτήματα στον κ. Διοικητή, μέσα στα πλαίσια της δέσμευσης και της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας ότι δεν θα θίξουμε κανένα άλλο
θέμα. Εξαίρεση απετέλεσε άλλη μια φορά ο επικεφαλής των «Εν Δράσει» συν. Ευσταθίου ο οποίος,
εκμεταλλευόμενος την αναφορά της κας Χαρίτου περί επανυπολογισμού των συντάξεων, ανέφερε
άλλη μια φορά τις δικές του απόψεις και θεωρίες σχετικά με τις συντάξεις μας. Αναγκάστηκε
να επανέλθει στο θέμα μετά από παρέμβαση του Προέδρου και άλλων Συμβούλων παρατάξεων του
Συλλόγου.
Νομίζουμε ότι ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου να κατανοήσουν ορισμένοι, ειδικότερα
μετά τις τοποθετήσεις συνολικά των μελών της Διοίκησης της Τράπεζας, ότι θα πρέπει να
εγκαταλείψουν τη στείρα αντιπαράθεση και τις αναφορές τους στην «υπερτιμημένη»
ανεξαρτησία της ΤτΕ καθότι με αυτή την πρακτική όχι μόνο δεν λύνονται με ευκολία όλα τα
προβλήματα και τα αιτήματα των συνταξιούχων μας αλλά αντίθετα ελλοχεύει ο κίνδυνος να
επιδεινωθούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε την πραγματοποίηση της
τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω των μέτρων
πρόληψης για τη διάδοση της νόσου του κορονοϊού
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε χθες Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και αποφάσισε:
1. την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εντός του μηνός Μαϊου 2020
αντί της προγραμματισμένης ημερομηνίας (31/3/2020), με την προϋπόθεση ότι δεν θα
υπάρχουν προβλήματα και η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
2. την έγκριση του οικονομικού απολογισμού για το έτος 2019 και την έγκριση του
Προϋπολογισμού για το έτος 2020.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

